Aan de Gemeente Huizen en het college van B&W.
Op advies van uw secretaresse is deze mail ook bedoeld voor de afdeling WMO. Een groep actieve burgers
waarvan ik er een ben, heeft besloten om voorlichtingsavonden te geven over de gevolgen van de
bezuinigingen op de zorgtaken die de gemeenten opgelegd krijgen. Het verzoek is om in samenwerking met
de gemeente, hier de gemeente Huizen, faciliteiten te laten bieden om de negatieve ontwikkeling in o.a. de
zorg en financiële positie van gemeenten te begrijpen en er oplossingen voor aan te dragen. Het gaat dus om
kennisoverdracht, waarbij het beleid en functioneren van de gemeente cruciaal en bepalend is. Met name de
VNG kan hier een sturende rol spelen. Op een aantal plaatsen in het land wordt op dit moment contact gelegd
met gemeentebesturen om een dergelijke voorlichtingsavond te organiseren, of anders door onszelf in een
buurthuis, of kerkgebouw.
Graag verneem ik van u op korte termijn of een dialoog over dit voornemen mogelijk is.

De kogel is door de kerk, zonder iemand te raken overigens.
Rob Brekel heeft met wat poetswerk van mij een folder in elkaar gezet die met 50.000 stuks zal worden
verspreid. Hij heeft een tiental vrijwilligers die met hem gaan verspreiden. Het doel is tactisch. Met die folder en
in de kabelkrant van een gemeente wordt de samenwerking gevraagd van het gemeentebestuur om faciliteiten
te bieden m.b.t. een presentatie om de komende en huidige sociale ontwrichting te bespreken en oplossingen
aan te dragen. Dan gaat het zoals bijna altijd over geld en hoe daaraan te komen. Ik zal morgen zelf contact
opnemen met mijn gemeente om iets proberen te regelen.
Er zijn nu minimaal 300.000 gezinnen met een huurschuld die geen ruimte laat tussen wonen en eten. Er zijn 1,4
miljoen woningbezitters met een hypotheek onder water. Er zijn minimaal 700.000 werklozen die soms alles
verliezen wat zij in het gehele leven hebben opgebouwd. Spaargeld, pensioenopbouw, salaris en alle plagen van
Egypte vanwege ons zo fraaie rechtssysteem met 20 huisuitzettingen per dag en minimaal 450 zelfdodingen per
jaar vanwege rechterlijke vonnissen en de executies daarvan door deurwaarders. Dat is een groot drama als het
je overkomt. Vandaar de actie van Rob Brekel in overleg met enkele anderen. lees de brief van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan mij.
Zie: http://www.sdnl.nl/actiefolder.htm en zijn aangifteformulier tegen de Staat der Nederlanden.
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Het gaat om het organiseren van voorlichtingsavonden in gemeenten, bijv. in de raadszaal of in een
buurthuis of kerkgebouw. Meld je aan bij mij als tijdelijke coördinator bij de regioleider van de Vrije
Mens of het Volkstribunaal om e.a. te gaan regelen.
Van: Sociale Databank Nederland [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 29 juli 2014 9:13
Aan: Raad van State Voorlichting (voorlichting@raadvanstate.nl); Voorzitter Tweede Kamer
(voorzitter@tweedekamer.nl); voorzitter@stidag.nl
CC: 'S.Buma@tweedekamer.nl'; 'b.vojik@tweedekamer.nl'; 'a.pechtold@tweedekamer.nl'; 'emileroemer@sp.nl';
'D.Samsom@tweedekamer.nl'; 'A.Slob@tweedekamer.nl'; 'C.vdStaaij@tweedekamer.nl';
'marianne.thieme@tweedekamer.nl'; 'g.wilders@tweedekamer.nl'; 'h.zijlstra@tweedekamer.nl';
'n.klein@tweedekamer.nl'; 'l.bontes@tweedekamer.nl'
Onderwerp: RE: Zweedse Zorg Systeem

Dankjewel Evert Jan,
Komt mooi uit. Ik heb sinds gisteren contact met de gemeente Huizen en ze willen praten. Of het wat wordt
weet ik nog niet. Ook Rob Brekel heeft gisteren een gesprek gehad met de wethouder in Landgraaf. Het
Zweedse model kan wel eens een goede inspringer zijn voor meer samenwerking. Ik heb nog geen massaal
gebruik gemaakt van de mailinglijsten die ik heb opgebouwd. Maar dat wordt in overleg met de Initiatiefgroep
van Negen in stelling gebracht. Ook heb ik gisteren na het zien van de uitzending van Kijken in de Ziel over de
journalistiek hun verlangen naar feiten en bronnen gehonoreerd. Gisteren kreeg ik van dokter Nico Mul een
goed advies m.b.t. de uithuisplaatsing van kinderen in Zweden en Denemarken, waar Jeugdzorg een fikse boete
krijgt wanneer UHP niet duidelijk terecht is, maar om commerciële redenen zoals in Nederland vaak het geval is.
Een lijst van ca. 30 adressen zag ik op de website van de NTR.
Ik neem aan dat met deze informatie alle, behalve belangenverstrengelde, gemeenten hierop zullen inspringen
om de eenvoudige reden dat het gigantische besparingen oplevert. Heel veel (groot)ouders zullen dolblij zijn
met die aanpassing van het beleid. Dat geldt trouwens ook voor de advocatuur die ook misbruik maakt van de
machtspositie. Ik heb het premier Rutte persoonlijk gevraagd, maar er gebeurt helemaal niets. Den Haag moet
stevig op de vingers getikt worden. Er moet net als bij veel gemeenten inspraak komen in het parlement om
verzwegen zaken op de politieke agenda te krijgen met KAMERZETEL 151.
Rob (Ik zend dit bericht ook naar anderen, want de sleutel naar herstel ligt alleen bij de massamedia en dat
weten ze maar al te goed.)

Uw uitzending over de journalistiek in Kijken in de Ziel van 28 juli 2014. U wilt feiten en bronnen?

Dag allemaal,
De kogel is door de kerk, zonder iemand te raken overigens.
Rob Brekel heeft met wat poetswerk van mij een folder in elkaar zet die met 50.000 stuks zal worden
verspreid. Hij heeft een tiental vrijwilligers die met hem gaan verspreiden.

Het doel is tactisch. Met die folder en in op Teletekst van een gemeente wordt de samenwerking gevraagd
van het gemeentebestuur om faciliteiten te bieden m.b.t. een presentatie om de komende en huidige sociale
ontwrichting te bespreken en oplossingen aan te dragen. Dan gaat het zoals bijna altijd over geld en hoe
daaraan te komen. Ik zal morgen zelf contact opnemen met mijn gemeente om iets proberen te regelen.
Zie: www.sdnl.nl/huizer-courant.htm.
Er zijn nu minimaal 300.000 gezinnen met een huurschuld die geen ruimte laat tussen wonen en eten. Er zijn
1,4 miljoen woningbezitters met een hypotheek onder water. Er zijn minimaal 700.000 werklozen die soms
alles verliezen wat zij in het gehele leven hebben opgebouwd. Spaargeld, pensioenopbouw, salaris en alle
plagen van Egypte vanwege ons zo fraaie rechtssysteem met 20 huisuitzettingen per dag en minimaal 450
zelfdodingen per jaar vanwege rechterlijke vonnissen en de executies daarvan door deurwaarders. Dat is een
groot drama als het je overkomt. Vandaar de actie van Rob Brekel in overleg met enkele anderen.
Zie: http://www.sdnl.nl/actiefolder.htm
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